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Mindig a felületnek megfelelő alapozót alkalmazza

Fogadófelület Alapozó fajtája

 

Mélyalapozó / Tiefengrund
A fogadófelület nedvszívóképességének kiegyenlíté-
sére szolgáló alapozó réteg,amely javítja a burkolat-
ragasztó tapadását is. Felhordandó a burkolat 
ragasztása előtt.
Csomagolási egységek: 5; 15 l
Anyagszükséglet: kb. 100 ml/m2

Spezialhaftgrund
Tapadásnövelő speciális alapozó porózus és nagyon 
sima felületekhez (beton, terrazzo, régi burkolatok).
Csomagolási egység: 2,5 kg
Anyagszükséglet: 40—100 g/m2

Kent vízszigetelés (folyékony fólia)
Kenhető egykomponensű vízszigetelő bevonat 
hidegburkolat alá magas páratartalmú belső térben. 
A kent szigetelés  nagy rugalmasságú, és kiválóan 
tapad az alapfelülethez.
Csomagolási egység: 5; 15 kg
Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg / m2 (2 réteg)

Hydroband

HydroFlex

Gumi bevonatos poliészter sarokerősítő tömítő-
szalag, a kenhető vízszigetelések kiegészítője
Beltéri és kültéri használatra.
Csomagolási egység: 50 m x 12 cm

Rugalmas vízszigetelő tömítőszalag erkélyre és 
teraszokra, a 2K külső vízszigetelő termék 
kiegészítője.
Csomagolási egységek: 10 m x 12 cm
50 m x 12 cm

Flexkleber
Rugalmas és fagyálló ragasztó, amely alkalmas 
bármilyen típusú hidegburkolat ragasztására. 
Használható fal- és padlófűtéshez, továbbá finom 
kőzetek ragasztására is.
Csomagolási egység: 25 kg
Anyagszükséglet: kb. 3-6 kg/m2 
6 mm-es fogazású szerszámmal

Fugenbunt

Flexfuge schnell

Cementkötésű csökkentett vízfelvételi képességű 
és növelt kopásállóságú fugázó anyag.
Minden általános burkolat típushoz, cementkötésű 
aljzatok esetében; fugaszélesség 2-8 mm. Beltéri 
használatra alkalmas; gazdag színválasztékban. 
A fugázók színeihez illeszkedik a szilikonok 
kínálata is.
Csomagolási egységek: 5; 10 kg
Anyagszükséglet: kb. 0,5 kg/m2 a 30 x 30 cm-es 
burkolathoz, 10 x 5 mm-es fugaméretnél

Gyorskötésű, rugalmas fugázó habarcs 
valamennyi kerámia burkolólaphoz. 
Ideális nagy  hőterhelésnek kitett felületek 
fugázásához, 2-15 mm fugaszélességben.
Csomagolási egység: 5 kg
Anyagszükséglet a burkolat méretétől függően: 
10 x 10 kb. 1,5 kg/m2

20 x 20 kb. 0,8 kg/m2

30 x 30 kb. 0,5 kg/m2

A megfelelő alapozás a minőségi burkolás 
előfeltétele, amely biztosítja a ragasztó 
optimális tapadását a fogadó felülethez.

Felhordása hengerrel vagy ecsettel egyaránt lehetséges. Az alapozót  
egyenletesen olyan mennyiségben kell felhordani, hogy a fogadófelül-
etet alaposan átjárja, ám a felületen ne képződjenek tócsák.

Ha az alapozó rétegek megszáradtak, minden olyan felületet, amelyre üzem-
szerűen fröccsenő víz juthat, Knauf kenhető vízszigeteléssel kell ellátni.

Alkalmazza a Knauf kenhető 
vízszigetelést az egész aljzaton és a 
vízterhelésnek kitett falfelületeken. 
A hajlatokban, a fal- és aljzat 
csatlakozásánál használja a Knauf 
Hydroband hajlaterősítő szalagot a 
kenhető szigetelés síkjainak 
találkozásánál, amelyet az első 
szigetelő rétegbe kell belesimítani.
A csőáttörések körül alkalmazzon 
Knauf HydroFlex tömítő mandzsettát. 
A sarkokban használja a Knauf 
Hydroflex sarokerősítőt.

Az első vízszigetelő réteg teljes száradása után (kb. 6 óra), hordja fel 
a második réteget.

A burkolat ragasztása 
csak a vízszigetelő 
rétegek (6 óra / 
1 réteg) teljes 
száradása után 
végezhető.

Feszítsen ki egy zsinórt a burko-
lati felület sarkaitól és burkolás-
kor kövesse a jelzett vonalat, vagy 
használjon lézeres szintezőt.

A burkolatot a vonal alá nyomja bele 
a ragasztórétegbe. A fugák széles-
ségének egyenletes megtartásához 
használjon fugakeresztet.

Mérje ki a burkolási magasságot előre és 
jelölje fel a falra. Ez lehet a legfelső sor 
teteje vagy egy meghatározott jellegzetes 
burkolatsáv helye.

Keverje be és hordja fel a Knauf 
Flexkleber ragasztót (részletes 
utasítást a csomagolás tartalmaz) 
fogazott glettvassal a felületre és 
a burkolatra (kontakt ragasztás 
igénye esetén). Igazítsa a réteget 
a kívánt vastagságra. 

Fürdőkád vagy zuhanykabin 
telepítése esetén a fürdőkád mögötti 
falat és a padlót is vízszigetelő 
bevonattal kell ellátni.

A nagyobb padlóegyenetlenségek Knauf 
önterülő aljzatkiegyenlítővel egyszerűen 
és gyorsan javíthatók. Kisebb javítások 
Knauf gyorscementtel (Schnellzement) 
végezhetők el.

Az aljzatban lévő mozgási hézagokat 
a burkolaton is meg kell tartani.

Az alapfelület legyen szilárd, tiszta, száraz, kellően sík, 
valamint portól, laza és kifagyott részektől mentes. 
Vízszigetelő régi bevonatokat drótkefével el kell távolítani.

Ha a fürdőszobában a falra és a padlóra is szeretne burkolni, 
kezdje a falfelületen, majd folytassa az aljzaton.

NEDVSZÍVÓ FELÜLETEK:
Gipsz- és mész-cement bázisú vakolatok; gipszkar-
ton, gipszrost, pórusbeton, tégla, porózus beton

Mélyalapozó / Tiefengrund

Cement- és gipszbázisú aljzatok Mélyalapozó / Tiefengrund

NEM NEDVSZÍVÓ FELÜLETEK:
Tömör vasbeton Knauf Spezialhaftgrund

Terrakotta, régi burkolat, sima felületek Knauf Spezialhaftgrund
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Sanitär - silikon
Fugakitöltő szilikon higiéniai és vizes helyiségek 
felületeinek hézagtömítésére, beleértve a mozgási 
hézagokat is. Beltéri és kültéri használatra. Széles 
színválaszték a Fugenbunt fugázóanyagokkal 
megegyező színekben. Penészgátló és antibakte-
riális, öregedésálló. Kiváló tapadás jellemzi.
Szaniterek- és a csempe közötti rések kitöltésének 
ideális anyaga.
Csomagolási egység: 310 ml-es tubus
Anyagszükséglet: kb. 1 tubus/ 12 fm
(5 x 5 mm fugaszélesség- és mélység esetén)

Zementschleier-Entferner 
(Cementfátyol eltávolító)

A cement, habarcs, mészlerakódás és szennyeződés 
maradványainak eltávolítására. Beltéri és kültéri 
felületek tisztításához.
Csomagolás: 1 l
Anyagszükséglet: 1 l/kb 5 — 10 m2

Henger

PE tömítő zsinór Gumis lehúzó

Lemosó szivacs

Fogazott glettvas

Vízmérték

Gumis simító

A burkolást fentről lefelé haladva végezze. Az alsó 
sor ragasztásakor győződjön meg róla, hogy ele-
gendő hely maradt a padlóburkolat fektetéséhez 
(ragasztó + burkolat + fugaszélesség 5 mm).

Téglalap alakú helyiségekben készítsen a 
falszegélynél a fallal párhuzamos 
vezetősávokat. A következő sorokat ehhez 
igazítva fektesse a fal felől indulva.

Szakaszosan haladva, akkora területre hordja fel a 
ragasztót, amelyet még a kötésidő kezdete előtt le tud 
burkolni. Tapintással ellenőrizheti, hogy a ragasztó 
felszíne nem kezdett-e kiszáradni — ha igen, el kell 
távolítani, és helyére friss ragasztót kell felhordani, 
különben a burkolat tapadása nem lesz tökéletes.

Helyezze a burkolólapokat a ragasztó-
rétegbe. Javasolt a lapokat egymáshoz közel 
elhelyezni, majd a helyükre mozgatni őket. 
Ez biztosítja a ragasztó teljes felületű 
tapadását. Ügyeljen arra, hogy a fugákba 
ne kerüljön ragasztó!

A burkolat látszó felületére került ragasztót azonnal le kell törölni, és a ragasztót a szegélyekről is el kell távolítani. Várjon a fugázás előtt, amíg a ragasztó 
teljesen megszárad. A körülményektől függően ez két-három napig tarthat.

Miután a ragasztó 
tökéletesen megszáradt, a 
felület fugázható a Flexfuge 
Schnell vagy a Fugenbunt 
fugaanyagokkal.

A fal és padló 
csatlakozáshézagait 
ne fugázza ki.

A fugázásához használjon a burkolat színéhez 
hasonló árnyalatú, hangulatú fugázóanyagot. 
Padlóburkolaton kerülje a világos- és élénk színű 
fugázókat, azok hosszú távon könnyen 
elszennyeződhetnek.

A bekevert anyagot fokozatosan öntse a 
padlóra, gumis lehúzóval terítse, mindaddig, 
amíg a fugák egyenletesen ki nem 
töltődnek.

A fugaanyag elkészítésénél a víz keverési arányt szigorúan be kell 
tartani, mivel csak ebben az esetben lesz egységes a szín. Használjon 
azonos gyártási dátummal készült termékeket.

A gumis simítót mindig a 
fugákhoz viszonyított átlós 
irányban mozgassa. Ez 
biztosítja a fugahézagok 
optimális kitöltését. Ha kész, 
távolítsa el a felesleges 
anyagot.

A fugaanyagot terítést követően 
— miután kötni kezdett — 
törölje le nedves szivaccsal 
vagy lemosó szivaccsal. 
Ne használjon túl sok vizet, 
különben a pigmenteket 
kimossa, ami színeltérést 
okozhat.

A burkolatról a cementfátylat csak két hét elteltével távolítsa el 
Zementschleier-Entfernerrel (Cementfátyol eltávolítóval).

A dilatációs és  a sarokillesztéseket Knauf szilikonnal kell rugalmasan kitölteni. A szilikon színválasztéka illeszkedik a 
fugázó anyagok színskálájához. A fuga széleinél a burkolatot célszerű ragasztószalaggal takarni. A szilikon bedolgozása 
előtt távolítsa el a ragasztómaradékokat és egyéb szennyeződéseket a kitöltendő hézagokból.

Nagy mélységű fugák esetén a résbe tegyen PE tömítő zsinórt a szilikon alá. Elegendő a burkolólapok éléhez tapadni a 
szilikonnak, így is biztosított a rugalmas csatlakozás. A szilikont a hézagba nyomása után vizes vagy mosószeres ujjal 
vagy simítóval kell besimítani.

KNAUF Kft. Budapest, Lejtő u. 5. H-1124 
Tel.: +36 1 248 2430, Fax: +36 1 319 7301, e-mail: forum@knauf.hu, web: www.knauf.hu  

Megjegyzés: Az útmutató csak tájékoztató jellegű. A technológiai eljárásokat a Knauf műszaki és termékismertető lapjai tartalmazzák. 
További információ: www.knauf.hu
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